KRØDSHERAD KOMMUNE
Sektor for oppvekst

Dato: 01.02.2021
Arkivsaksnr.: 20/1170
Arkivkode: 033
Saksbehandler: Børre Jensen

REFERAT FRA MØTE 25.01.2021 - KRØDSHERAD UNGDOMSRÅD
Tilstede: Linnea Kristine Austad Nilsen, Emma Amina Kvarsnes Nilsen, Erik Bjøre, Mosefine
Golberg, Tommy Alexander Nilsen, Stepan Ermilov, Knut Martin Glesne og Børre Jensen.
Forfall: Solveig Stange Espeseth og Androw Bidari.
Tid/Sted: 25.01.2021 kl. 18.00 på Teams
Referent: Børre Jensen

Saksliste:
1. Referat fra siste møte. Referatet ble godkjent.
2. Prosjektering av ny skole på Noresund. Børre viste siste tegninger (fra 18.01.) og
fortalte om framdriften i prosjektet. Ungdomsrådet var veldig positive til det de så
og hørte.
3. Høring skolestruktur. Høringsbrevet ble vist fram og referert. Ungdomsrådet mener:
a.
Dagens skolestruktur - fordeler og ulemper for
i
Elever/barnefamilier. Dumt å bli fordelt på to steder. For flere
barneskoleelever er det fint med nærskole – kort skolevei.
ii
Det pedagogiske tilbudet. To gutter i en klasse? Ei jente i en
klasse? Det kan bli vanskelig å være så få. Lettere å lære med færre –
mer ro.
iii
Lokalsamfunnet. Vil familier velge bort et sted som ikke har
skole?
b.
Ei felles skole i kommunen – fordeler og ulemper for
i
Elever/barnefamilier. Bedre å samles på et sted med tanke på
ei bygd. Langt til Krøderen for enkelte elever. Funker bra med buss!
ii
Det pedagogiske tilbudet. To gutter i en klasse? Ei jente i en
klasse? Bedre å være flere med tanke på å få venner. Bedre å være
flere med tanke på læring? Lettere å lære med færre – mer ro. Andre
lærer mere i stor klasse – muligheter for gruppearbeid og finne folk
du kan samarbeide med. Kulturelt mangfold – større variasjon er
bra!
c.
Felles skole Krøderen – fordeler og ulemper for
i
Elever/barnefamilier – Fint for dem som bor på Krøderen med
kort vei og bedre tid. Kan bli lang reisevei fra helt nord i bygda.
Tilsvarende dumt for de som bor på Noresund og nordover. Lang
reisevei. Ligger helt sør i bygda – ytterkant. Flott å slippe og bygge ny
hall og andre idrettsfasiliteter (langrenn, skatepark, kunstgress
m.m.).
ii
Annet – Fint å ha et sted å være og henge. Tak over hue. Flere
ting å gjøre på Krøderen.
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Felles skole Noresund – fordeler og ulemper for
i
Elever/barnefamilier. Fint for dem som bor på Noresund med
kort vei og bedre tid. Kortere reisevei fra helt nord i bygda. Omtrent
samme reisevei fra nord eller sør. Tilsvarende dumt for de som bor
på Noresund og nordover. Lang reisevei. Ligger helt sør i bygda –
ytterkant. Flott å slippe og bygge ny hall og andre idrettsfasiliteter
(langrenn, skatepark, kunstgress m.m.).
ii
Lokalsamfunnet. Dersom folk bosetter seg på fjellet er det
gunstig at skolen plasseres på Noresund. Og de som reiser til fjellet
vil se den nye og fine skolen. Lege og tannlege er nært! Fint at
sentrum blir oppgradert med boliger og tilgang til Krøderfjorden.
iii
Annet – Ligger midt i bygda geografisk. Fine skiløyper.
Svømmehall og stadion med gressbane.
e.
Ungdomsrådets høringsuttalelse sendes Krødsherad kommune.
Status – ungdomsklubb. Viktig å komme i gang med et klubbstyre. Ny leder må
være med på ungdomsrådsmøtene.
Ekstra midler til ungdomsaktiviteter - kr.200.000,-.
a. Spørreundersøkelse ang. Workshop-helgene på 7.-10. trinn. Erik tar jobben!
Hvilke spørsmål skal stilles? Hva slags aktiviteter ønsker du? Skal vi sette opp
de aktivitetene ungdomsrådet har tenkt på, eller skal det være fritt opp til
de som svarer å skrive inn svaret selv. Når skal spørreundersøkelsen
gjennomføres? Erik, Emma og Stepan drøfter dette.
Ungdommens distriktspanel. Ungdomsrådet gir sin tilslutning til alle de 15
forslagene panelet har utarbeidet. Børre svarer distriktspanelet.
Møtegodtgjøring. Personnummer og kontonummer ble innhentet. Møtegodtgjøring
blir utbetalt i løpet av 2021. Stepan understreket at dette ikke burde være
motivasjonen ungdom har for å delta i ungdomsrådet.
Suppleringsvalg. Begge to av ungdomsrådets varamedlemmer kan ikke møte i rådet.
Den ene på grunn av jobb, og den andre antakelig fordi vedkommende har flyttet.
Stepan tar kontakt for bekreftelse. Bør ungdomsrådet ha et suppleringsvalg på
varamedlemmer? Spørsmålet sendes til formannskapet.
Eventuelt
a. Møtekalender for 2021: 8. mars – 31. mai – 6. sept. – 1. nov. – 20. des.
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